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IETEIKUMI ŠĶIRNES AUDZĒŠANAI 
 

Ābele ‘Belorusskoje Sladkoje’ 
 

ŠĶIRNES ĪPATNĪBAS: 
Ziemas šķirne.  
Koks: jauni koki aug spēcīgi, bet, sākot ražot, aug vidēji spēcīgi. Vainags izplests, ar labiem 

dabiskajiem atzarošanās leņķiem, viegli veidojams, nesabiezināts. Ražo galvenokārt uz īsajiem 
kombinētajiem augļzariņiem, rievainiem; jauniem kokiem - arī uz dzinumu galiem. Šķirne ir ļoti 
ātrražīga, ražīga. Ražo stabili un katru gadu, tomēr ir tendence ražot pārbagāti, veidot 4 - 5 augļu 
ķekarus. Vāja dabiskā fizioloģiskā augļaizmetņu retināšanās. Augļaizmetņi noteikti ir jānormē. 

Augļi: lieli līdz vidēji lieli, tas atkarīgs ražas normēšanas. Nedaudz saplacināti ieapaļi, samērā 
izlīdzināti pēc lieluma un formas. Pamatkrāsa gaiši dzeltena līdz zaļgani dzeltena. Virskrāsa sarkana 
līdz pat tumši sarkana, saplūdusi. Var būt arī sarkanas svītras, punkti - it sevišķi augļiem, kas nav 
bijuši labi izgaismoti. Virskrāsa atkarīga arī no dārzu vietas, augsnes. Pūrē dolomītaini - granšainā 
augsnē ir novēroti košāk krāsoti augļi. Mīkstums pamatā balts, bet var būt pie serdes ar vāju gaiši 
dzeltenu vai ar vāji zaļganu nokrāsu. Mīkstums smalkgraudains, maigs, ļoti sulīgs, izteikti salds ar 
ļoti vāju skābenumu. Garša ir stabili laba katru gadu. Aromāts vājš. Miza vidēji bieza, tomēr 
transportējot diezgan izturīga. Atšķirībā no vairuma citu saldo augļu šķirņu augļiem, mīkstums 
glabāšanas laikā labi saglabā savu sulīgumu un izteikti saldo garšu. Tā ir vērtīgākā šīs šķirnes 
īpatnība. 

Slimībizturība: izturīga pret kraupi (gēns Vf/Rvi6). Laba izturība pret vēzi, miltrasu, augļu 
puvēm. Var bojāt laputis, tad veidojas daudz deformētu augļu, it īpaši vainagu iekšpusē, vairāk 
noēnotās zonās.  

Ziemcietība: teicama, var audzēt visās dārzu vietās. 
  
REKOMENDĀCIJAS: 
Piemēroti potcelmi: MM 106, B.118, B.9, Pure 1. Uz B.9 un Pure 1 koki arī ir samērā spēcīga 

auguma. 
Stādīšanas attālumi: Šķirnei ieteicami standarta stādīšanas attālumi, 1,5 m starp kokiem uz 

maza auguma potcelmiem slaidās vārpstas tipa vainagiem, 2,0 - 2,5 m starp kokiem uz vidēja auguma 
potcelmiem, ja vainags būs saplacinātais vai dabiskais.  

Veidošanas sistēmas: slaidā vārpsta; saplacinātais vainags, dabiskais apaļais vainags ar 
pazeminātu galotni. 

Agrotehnika. Tradicionālā pēc integrētās vai bioloģiskās audzēšanas sistēmu vadlīnijām.  
Augu aizsardzība. Šķirne ir kraupja izturīga. Vēlie fungicīdu smidzinājumi var būt 

nepieciešami tikai ilgstoši mitrās sezonās, glabātavu puvju ierobežošanai. Noteikti kontrolējami 
kaitēkļi - ābolu tinēji, laputis. 

Vākšanas laiks. Augļu vākšana jāsāk reizē ar šķirni `Belorusskoje Maļinovoje`, parasti tas ir 
septembra pēdējās nedēļās - oktobra sākumā. Kamēr vēl nav izpētītas vākšanas gatavības pazīmes šai 
šķirnei, var aptuveni orientēties pēc šķirnei `Belorusskoje Maļinovoje` rekomendētās mīkstuma 
stingrības un joda-cietes testa vērtībām, jo mīkstuma struktūra un nogatavošanās laiki abām šķirnēm 
ir diezgan līdzīgi. Vākšanas parametri tiks precizēti. Ieteicams vākt dalīti, 2 - 3 paņēmienos ar nedēļas 
intervāliem, sākot ar vislielākajiem un vislabāk krāsotajiem augļiem.  

Glabāšana, realizācijas laiks. Lietošanas gatavība, ja augļiem atļauj nogatavoties kokā, no 
oktobra. Novācot tehniskajā gatavībā un glabājot parastas atmosfēras režīmā 1,5 – 2,0 oC temperatūrā 
- lietošanas gatavība sākas novembrī un turpinās 3 - 4 mēnešus. Šķirne vēl ir ļoti jauna Latvijā, 
kompleksi glabāšanās pārbaudes izmēģinājumi nav notikuši. Kad būs attiecīgie rezultāti, ieteikumi 
tiks papildināti. 

Šķirne ieteicama dārziem ar integrēto un bioloģisko audzēšanas sistēmu, arī piemājas dārziem.  
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